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Presentation Notes
Settings contributing to the pool of antimicrobial resistance and transmission of MDR GNOs. The human settings are represented in green, whereas that of food-producing animals in red. Blue arrows indicate the use or presence of antibiotics in each specific setting. The size of arrows is proportional to the selective pressure of the drugs (blue) or to the relevance of studies demonstrating transmission of MDR GNOs (black). Segmented arrows indicate a possible transmission of resistant bacteria between two settings but this is not yet well demonstrated. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of the article.)
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HUISARTS   ZIEKENHUIZEN   VERPLEEGHUIZEN 

Klasse 2004 2009 2014   2004 2009 2013   2013 

    

Penicillines 4,1 4,4 4,2   25,9 30,4 32,7   25,9 

Cefalosporines 0,1 0,0 0,0   7,0 10,1 13,4   1,1 

Carbapenems 0,0 0,0 0,0   0,5 1,1 1,7   0,0 

BETALACTAMS 4,1 4,4 4,3   33,4 41,6 47,8   27,0 

Flurochinolonen 0,8 0,9 0,8   6,5 9,3 8,6   7,9 

Aminoglycosides 0,0 0,0 0,0   2,2 4,2 3,5   0,0 

Cotrimoxazol 0,4 0,4 0,3   2,1 2,0 1,9   1,3 

Tetracyclines 2,4 2,7 2,2   1,5 1,6 1,7   7,2 

Macroliden 1,5 1,5 1,4   4,1 5,0 4,9   4,6 

Nitrofurantoine 0,9 1,2 1,4   0,9 1,1 1,3   13,7 

DDD/1000 dagen 10,2 11,0 10,4     61,7 

DDD/100 dagen   50,7 64,8 69,7   

NethMap 2015 

HUMAAN ANTIBIOTICUMGEBRUIK IN NEDERLAND 
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NehMap beschikbaar op Internet.
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Maatregelen bij gezinsleden drager 

Maatregelen bij thuiszorgmedewerkers 

Mogen kleinkinderen met CF op bezoek 
bij opa 

Wie betaalt voor de beschermende 
middelen thuis 

Moeten de huisdieren gescreend 
worden? 

Moeten de huisdieren uitgeplaatst 
worden? 

THUIS 
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Kindercentrum en school 

Meervoudig gehandicapt 
kind met VRE op KDV? 

Kind met BRMO op 
schoolreis? 

Kind met multiresistente 
pseudomonas naar 
mythylschool? 

Kind met MRSA op 
medisch KDV? 

Meisje met MRSA weren 
op school ivm kind met 
tracheacanule? 

Kind met MRSA op BSO 
waar ook CF-kinderen? 

http://thumbs.dreamstime.com/z/kinderlijke-jonge-geitjes-met-een-huis-5894498.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/naadloos-kinderlijk-patroon-55005133.jpg


Mag doktersassistente met MRSA 
werken? 

Huisarts met MRSA: wat moet hij 
doen? Heeft GGD de regie? 

Stagiaire met BRMO in opleiding voor 
fysiotherapie?  

Verpleegkundige werkzaam in 
varkensstal, mag dat?  

MRSA-uitbraak in revalidatiecentrum, 
wat nu? 

Studente verpleegkunde drager van 
MRSA: mag ze de opleiding afmaken? 

Thuiszorg medewerker drager van 
MRSA: mag ze werken? 

Patient met BRMO vervoerd in de 
ambulance: wat nu? 

zorg 
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maatschappij 

Medewerker slagerij drager van 
MRSA 

Journalist stelt vragen over omvang 
maatregelen bij uitbraak BRMO 

MRSA cluster op marineschip: 
iedereen in contactonderzoek? 

BRMO drager in penitentiaire 
inrichting: iedereen in isolatie? 

Vluchtelingen met BRMO in opvang. 
Wat nu? 

ESBL en VRE+ man op lijnvlucht: 
kan dat? 

Oudere met MRSA op boottocht  
met Zonnebloem, mag dat? 

Kok met handlesies MRSA positief: 
wat nu? 

Mag iemand met nieuwe hartklep in 
de varkenshouderij werken? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEk_nn-NrJAhVGkA8KHaCaCJsQjRwIBw&url=http://www.mediawijzer.net/t/nationale-academie-voor-media-en-maatschappij/&psig=AFQjCNF3u1p7-E3X1iYF4Vj77QQFoJcVUA&ust=1450168488102105
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-anO_NrJAhXFdg8KHVAmCukQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-vliegtuig-image20966179&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNHfLAxzsVanInJ8bZpcGor2J5Ohvg&ust=1450169524195864
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVt-rw_NrJAhXBAA8KHU2vAKkQjRwIBw&url=http://www.creativepark.nl/opleiding/illustrator_opleiding.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNE_nL1ONY244C6-zm_9DcWAF7tgTw&ust=1450169597553535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrY-K_drJAhXBYw8KHZ4CCnwQjRwIBw&url=http://spreekbeurten.info/kok.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGSWdiUfFRIPT-XjSwm4quiaZqbBg&ust=1450169648899008


    

De ene BRMO is de  
andere niet 
 BRMO 

 Kwetsbare patiënten 

 Langer ziek en slechtere uitkomst 
van infectie  

 

 MRSA: search and destroy 

 BRMO (anders dan MRSA): 
voorkomen van verspreiding 

 Onderscheid nodig tussen 
verschillende resistentiemechanismen 
bij gram negatieven  

Bijzonder resistente micro-organismen 



  

Hier in het ziekenhuis 

Bijzonder resistente micro-organismen 

OPNAME in het ZIEKENHUIS 



  

Hier in het ziekenhuis 

Bijzonder resistente micro-organismen 

Waar ontdekt wordt dat 
er sprake is van 

KOLONISATIE  
MET BRMO 



  

Hier in het ziekenhuis 

Bijzonder resistente micro-organismen 

Er wordt meteen MRSA/BRMO 
isolatie ingesteld 



  

Bijzonder resistente micro-organismen 

Je mag naar HUIS, of je wordt 
naar het VERPLEEGHUIS ontslagen 
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En ineens is ISOLATIE 
NIET meer nodig? 
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De kunst van de advisering 

in de openbare gezondheidszorg 
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Kennis van de verschillen: 
Settings 

Zorgaanbieders 

Patientenstromen 

Lokale/regionale risicoprofielen 

Communicatie- en informatiebehoeften 

Verantwoordelijkheden 
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Public health stewardship 



    

Expected contributions from 
public health specialists 

Expand public health education 
campaigns targeting food producers, 
food handlers, and the general public  

Promote infection control education at 
all stages of training and practice for 
healthcare workers in human and 
veterinary medicine. 

Identify factors and strategies that 
promote appropriate antimicrobial use 
(i.e., best practices) or discourage 
inappropriate use.  

Facilitate the implementation of these 
strategies. 

18-12-2015 AMR awareness day! 22 

Bron: CDC 
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